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Dni obce Predajná
Prvá augustová sobota, po neplánovanej
dvojročnej prestávke, už tradične patrila
oslavám našej obce. Slávnostný deň sa začal už v skorých ranných hodinách, kedy
sa začali na ihrisku v Predajnej zbiehať
prvé súťažné tímy, ktoré bojovali o titul
tohtoročného Guľášmajstra. Atmosféru
pri varení spríjemňovali počas celého doobedia rôzne súťaže, ktoré si naša kultúrna komisia pripravila nielen pre deti, ale aj
pre dospelých. Obaľovalo sa do toaletného papiera, jedli sa horalky na čas, zatĺkali
sa klince a taktiež bola rýchlostná súťaž v
pití piva. Keďže nám počasie prialo a po
celý čas poriadne „pieklo,“ veríme, že zlatistý mok padol súťažiacim viac než vhod.
Najsmädnejšou súťažiacou bola Evka
Dúbravská, v kategórii mužov zvíťazil
Jozef Lacko. Pri obaľovaní do toaletného
papiera zvolili najlepšiu taktiku zástupcovia tímu Haz-Koš, ktorí suverénne v tejto
súťaži zvíťazili. Najrýchlejším jedákom
horalky sa stal Sebo Pavlovský a klince
najýchlejšie zatĺkol Peťo Babka. Ako sme
už spomenuli, súťaže boli pripravené aj
pre naše ratolesti, tento rok
premiérovo, v sobotu, na ploche futbalového ihriska.
O pestrý program pre detičky sa počas dopoludnia postarala Základná škola s materskou školou v Predajnej,
ktorá pripravila rôzne aktivity, teta Klaudia, ktorá naše
ratolesti pomocou farieb premenila na rôzne zvieratká či
motýliky a Ingrid, ktorá nás
spolu s malými tanečníčkami vtiahla do rytmov zumby.
Počas doobedia bola taktiež
spustená súťaž o najsilnejšieho muža a ženu Predajnej.
Členovia športovej komisie
potrápili súťažiacich v hode
kľuchtou, v behu s bandaskami a v pretláčaní sa rukou. Po
vyhodnotení všetkých troch
disciplín sa najsilnejšou ženou Predajnej stala v tomto
roku Lucia Stieranková a titulom najsilnejšieho muža
Predajnej 2022 sa môže pýšiť
Juraj Spišiak.

Po skončení aktívneho súťaženia nastal čas na odobratie vzoriek navarených
guľášov. Tento rok sa o titul Guľášmajstra
medzi sebou „pobilo“ 21 tímov. Porotu
čakali guľáše z rôznych druhov mäsa, rôznych chutí a dokonca sme tento rok mali
neobvykle aj súťažiacich, ktorí pripravili „veggie“ guľáš. Naša porota v zložení
Ing. Miriam Beraxová, Jarko Michalčík,
Vierka Medveďová a dve cezpoľné účastníčky Danka a Ivka, mala teda čo robiť,
aby vybrala ten najchutnejší guľáš. Po dlhom rozhodovaní rozhodla a spolu s pani
starostkou obce Ing. Tatianou Čontofalskou vyhlásila tohtoročného víťaza. Titul Guľášmajster 2022 tento rok prischol
partičke z tímu Farská v zložení Miroslav
Beraxa, Martin Lány a Ján Čief. Srdečne
im ešte raz gratulujeme.
Po absolvovaní a vyhlásení všetkých súťaží sa začal kultúrny program, ktorý odštartoval Mr. Bubble so svojou bublinovou
šou. Neskôr nám svoje nestarnúce hity
zaspieval v plnej paráde Karol Konárik.
Nechýbal ani folklór. Rozkazovačky a ta-

nečné kreácie predviedol folklórny súbor
Očovan. Vystúpenie folkloristov sprevádzal búrlivé ovácie a neutíchajúci potlesk.
Folklór vystriedali hity skupiny Starmania, ktoré nenechali účastníkov slávnosti
sedieť. Slovenské a české hity v podaní
tejto kapely roztancovali Predajnú, ktorá
sa bavila až do skorého rána za prítomnosti muzikantov zo skupiny ZBM a DJ
Mima. V priebehu celého sobotňajšieho
dňa boli pre návštevníkov pripravené aj
sprievodné akcie. Návštevníci sa mohli
zastaviť v stánkoch s občerstvením, kde
na nich čakali rôzne osviežujúce nápoje
a chuťovky. Tí najmenší sa vyšantili na
kolotoči a nafukovacom hrade a samozrejmosťou bolo aj sprístupnenie mlynu u
Čipkov. Takže jednoducho povedané – z
každého rožku trošku. V nedeľu sa uskutočnila v rímskokatolíckom kostole v Predajnej slávnostná svätá omša, ktorá bola
poslednou bodkou v programe tohtoročných Dní obce Predajná.
Ďakujeme všetkým návštevníkom, ktorí
svojou prítomnosťou prispeli k úspešnému 14. ročníku. Taktiež ďakujeme všetkým, ktorí akoukoľvek formou prispeli pri
organizačnom zabezpečení tohtoročných
osláv.
Mirka Beraxová

Zvesti pre občanov

Starostovia protestovali
za stabilné a zdravé mestá a obce
16. augusta 2022 zástupcovia ôsmich Regionálnych združení miest a obcí Slovenska
pôsobiacich na území Banskobystrického samosprávneho kraja zorganizovali protestné
zhromaždenie na Námestí SNP v Banskej Bystrici „ZA STABILNÉ A ZDRAVÉ MESTÁ
A OBCE.“ Zhromaždenia sa zúčastnili starostovia obcí, primátori miest a zamestnanci obecných a mestských úradov. Náš región reprezentovalo Regionálne združenie miest
a obcí Horehronia, ktorého predsedom je starostka obce Predajná Tatiana Čontofalská.
Cieľom bolo upozorniť, že znižovaním príjmov mestám a obciam sa automaticky znižuje
množstvo služieb, ktoré sú poskytované ich inštitúciám (školstvo, kultúra, šport, sociálne
služby, infraštruktúra,...) a ich obyvateľom. Zverejňujeme vyhlásenie účastníkov.
Vyhlásenie účastníkov protestného zhromaždenia – starostov a primátorov ôsmich
Regionálnych združení Banskobystrického samosprávneho kraja, konaného dňa 16.
8. 2022 na námestí SNP v Banskej Bystrici.
Mestá a obce banskobystrického samosprávneho odmietajú nestabilitu, chaos a odpútavanie pozornosti od riešenia ich problémov zo strany štátu.
Štát svojimi opatreniami porušuje rozpočtové pravidlá samospráv, nerešpektuje samosprávne kompetencie zastupiteľstiev. Vyhýba sa systémovým riešeniam, pričom robí len
populistické rozhodnutia, ktoré v konečnom dôsledku nepomáhajú obyvateľom miest
a obcí. Mestá a obce v tomto ťažkom období potrebujú od štátu pomoc, po ktorej dlhodobo volajú.
Ž i a d a m e preto vládu SR, aby neriešila sama seba, ale aby podala záchranné koleso
samosprávam, ktoré sú najväčšími zriaďovateľmi škôl, školských zariadení, zariadení
sociálnych služieb a tvoria životný priestor pre ich obyvateľov.
O d m i e t a m e však od štátu pôžičky, ktorými budeme splácať nezodpovedné rozhodnutia vlády.
O d m i e t a m e daňový mix, ktorý je pre našu ekonomiku nebezpečný kokteil financií.
O d m i e t a m e žiť na dlh a požadujeme dôstojné podmienky pre rozvoj samospráv a
život ich obyvateľov.
Božena Kováčová
Tatiana Čontofalská
Marian Spišiak
Marian Habovčík
František Moravec
Attila Agócs
Július Buchta
Dalibor Surkoš

ZMO Žiarsky región
RZ Horehronie
ZMO Banskobystrického regiónu
RZ MOGaM
RZMO Zvolen, Detva, Krupina
ZMO Novohradu
RZMO Stredného Gemera
RZMO Veľkokrtíšskeho regiónu

Starostka obce

ĎAKUJE

sponzorom Dní obce Predajná 2022
Starostka obce Ing. Tatiana Čontofalská ďakuje všetkým, ktorí pomohli
finančnými a vecnými darmi na Dni
obce, čím prispeli k vydarenému priebehu akcie, ktorá sa konala po dvoch
rokoch. Sú to nasledovné firmy a fyzické osoby:
FRESH Predajná
ESTEDERM, kozmetický salón
Banská Bystrica
Ľuboš Kohútik
Jozef Nociar
Ingrid Nociarová
Ivan Čuma
Ľupčianka, s.r.o. Liptovský Mikuláš
Hospodárske potreby Predajná
Stavebniny Predajná
Prima banka Slovensko, a.s., pobočka
Banská Bystrica
Komunálna poisťovňa, a.s. Bratislava
JRK Slovensko s.r.o., Bratislava
MPL TRADING spol.s.r.o., Banská
Bystrica
Hostinec Michal Berčík
Hamky-Mňamky Jaroslav Michalčík
Júlia Dunajská
Milan Vágner, ml.
Marta Veselovská
Ing. Jana Kohútová
Katarína Felbabová
Petra Hazuchová
Ing. Tatiana Čontofalská
Veľké ďakujem!

Ďakujeme všetkým, ktorí sa
zapojili do zberu žetónov v
predajni TESCO v Brezne,
na vybudovanie Komunitnej
záhradky prianí.
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Zvesti pre občanov

Minister Budaj opäť v Predajnej

„Gudrónové jamy v Predajne už viac nie
sú hrozbou...“ toto konštatovanie odznelo v reportáži televízie JOJ. Po každom
väčšom daždi hrozilo preliatie z gudrónových jám. Vodohospodári však vodu z
nich od jari nepretržite odčerpávali a čistili. Hladina klesla cca o 35 cm, čo znamená
odčerpanie tisícky litrov (799 tisíc litrov)
znečistenej vody. Voda bola odvážaná do
čističky odpadových vôd v Brezne a po
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toho pribudli v okolí rigoly, ktoré slúžia
na odvádzanie vody
z okolia, aby neplnila gudrónové jamy.
Vypílili sa aj stromy,
aby pri spadnutí neohrozovali pevnosť
hrádze. Minister Budaj sa dňa 18.08.2022
vyjadril, že
„celé
náklady, aj na odsávanie vody, dosiahli
doteraz nejakých 55
tisíc EUR.“ Od mája
prebieha výskum geológmi, ktorí zisťujú
rozsah znečistenia okolia, skúmajú dno a
zloženie jamy. Informácie prispejú k výberu vhodnej metódy sanácie jám. Odčerpaním vody však ešte problém nebude
vyriešený. Po prieskume, ktorý by mal trvať rok, by sa malo pristúpiť k likvidácii
jamy. Alternatívy sa hľadajú. „Predstava
že by sa odstránilo úplne všetko a ešte aj
okraj zeminy, ktorý bol kontaminovaný
do nejakej hĺbky, tak to je naozaj na dlhé
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:

roky a je to aj finančne veľmi náročné,“
vyjadril sa minister. Starostka obce, Ing.
Tatiana Čontofalská, zareagovala na jeho
vyjadrenie: „Zostáva veriť, pán minister,
že sľuby nezostanú sľubmi a činy budú
činmi. Stále som optimista, aby ste vedeli,
už 24 rokov.“
Je zrejmé, že vedenie obce sa zasadzuje o
vyriešenie problému a odvrátenie ekologickej katastrofy. Je však na kompetentných, aby zasiahli a problém vyriešili.
(spracované podľa reportáže K. Kováčikovej z TV JOJ)
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Zo života hasičov

Počas horúcich letných dní sme vo večerných hodinách aspoň trocha zavlažovali
zeleň na námestí. V pondelok 18. júla sme
na požiadanie starostky obce pomohli
našim dôchodcom pri odvoze proviantu
a ľudí na strelnicu, kde mali guľášové posedenie.
Do budúcna sa naši členovia plánujú zúčastniť pilčíckeho kurzu na obnovu spôsobilosti prác s motorovou pílou. Samozrejme okrem týchto činností sa snažíme byť
v pohotovosti a pripravení zasiahnuť.
		
Ľuboš Ofúkaný
			
veliteľ DHZO

V poslednú májovú sobotu sme v našom
Komunitnom centre spolu s kolegami z
Mýta a Nemeckej absolvovali osemhodinovú zdravotnú prípravu na poskytovanie
prvej pomoci aj s použitím defibrilátora.
Naši členovia v mesiaci jún pripravili pre
deti na oslave MDD penu, z ktorej mali
naši najmenší obrovskú radosť. Večer
sme sa zabavili na Turíčnej veselici na
námestí, kde sme dostali aj podporu od
Vás občanov, za čo Vám srdečne ďakujeme. Ďakujeme za folklórny program od
heligonkárov a spevákov Adama Margetu a Adriana Halaja a fujaristu Ľubomíra
Kršteníka.
V sobotu 11. júna sme sa zúčastnili okresnej súťaže dobrovoľných hasičských
družstiev v Hronci. Súťažilo sa v hasičskom útoku, hasičskej štafete a zdravotnej
príprave. Družstvo mužov po drobnom
zaváhaní obsadilo konečné 7. miesto z
15 zúčastnených družstiev. V prebore
jednotlivca v kategórii žien obhájila titul
majsterky okresu Lucia Stieranková, ktorej ešte raz gratulujeme a tešíme sa spolu
s ňou.
4. júla o 19:30 hod. nás Krajské operačné
stredisko HaZZb v Banskej Bystrici vyzvalo na pomoc jednotkám z Brezna, Banskej
Bystrice, Valaskej a Brusna pri likvidácii
lesného požiaru v Podbrezovej na vrchu
Šiklov. Našou úlohou bolo vytvoriť plniace miesto z rieky Hron na autobusovej stanici a dopĺňať hasičské cisterny, ktoré vozili vodu priamo na miesto požiaru. Touto
cestou ďakujeme aj Ľubošovi Kohútikovi,
ktorý zabezpečuje zásobenie kartónmi
minerálnej vody v našich vozidlách ako
pitný režim pri zásahoch.

Miestna knižnica čoskoro v novom šate

Rekonštrukcia priestorov miestnej knižnice je vo finále. V septembri pripravujeme jej
slávnostné otvorenie. V tomto čísle Predajnianskych zvestí zverejňujeme „už spomienkové“ fotografie, ktoré boli ešte donedávna aktuálne. V nasledujúcom čísle Zvestí vám
prinesieme ďalšie informácie o činnosti novootvorenej knižnice.
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JEDNOTA DÔCHODCOV NA SLOVENSKU - ZO Predajná

Pohronský Ruskov – návšteva vojenského múzea
Dovoľte nám, milí naši obyvatelia obce Predajná, aby sme sa s Vami podelili o krásne zážitky,
ktoré sme zažili na výlete, ktorý zorganizovala
ZO JDS Predajná v stredu 10. júla 2022 do vojenského múzea – Military Historical museum
- Pohronský Ruskov a Štúrovo. Presne o 9:00
hodine ráno pán šofér Milan Giertl zatvoril
dvere autobusu a my vyzrážame za dobrodružstvom smer Levice – Pohronský Ruskov
– Štúrovo s malými zastávkami po dedinách,
kde zbierame posledných chýbajúcich výletníkov. Cesta nám ubieha rýchlo a ani sme sa
nenazdali a boli sme v obci Pohronský Ruskov.
Na malom úseku cesty sme použili aj Google
Maps, aby sme správne dorazili do nášho cieľa. Sme v cieli, vystupujeme z autobusu. A čo
nevidia naše oči? Všade okolo múzea na zelenom poli bojová technika prevažne z 2. svetovej vojny - tanky, vojenské autá, guľomety, atď.
Privítanie v múzeu v slovenskom štýle s pohá-

rikom dobrej domácej pálenôčky. Na úvod sa
k nám prihovoril pán Ladislav Žákovič, ktorý
v detstve rád počúval starých ľudí, ktorí detailne opisovali priebeh bojov, a tak vo svojich 10
rokoch začal so zbieraním vojenských relikvií.
V tomto roku uplynulo 38 rokov. Za tieto roky
sa mu podarilo nazbierať viac pamiatok ako
niekomu inému za celý život. Zbierkové predmety boli na jednej povale, postupom času sa
však táto plocha rozrástla na súčasných cca
900 m2. V areáli múzea môžete ako návštevníci vidieť rôzne diorámy, autentické obrázky,
zbrane, bojovú techniku a vypočuť si veľa zaujímavých príbehov a informácií z uvedených
období. Možno pre tých, ktorí nevedia, na
území dolného Pohronia sa počas 2. svetovej
vojny tri mesiace bojovalo. Dúfam, že Vás
moje slová upútali k prehliadke jedinečného
múzea. K dobrému zážitku samozrejme prispel aj veľmi odborný výklad sprievodcu. Naša

Seniori pod Kráľovou hoľou

V nedeľu 31.júla 2022 seniori z Predajnej navštívili rázovitú obec
Liptovská Teplička, kde sa konal 25.ročník folklórnych slávností
Pod Kráľovou hoľou.
Program slávností začal alegorickým sprievodom obce, obdivovali sme ukážky remesiel a stánky s výrobkami ľudovej tvorby a
ochutnávali ponúkané jedlá, ktorých bolo neúrekom po celej dedinke.
Na amfiteátri „ na Magadzine“ sme sa zabavili pri vystúpeniach
slovenských i zahraničných súborov /Čtyřlístek – Nové Strašecí,
Turnička – Liptovská Teplička, Štrbän – Štrba, Bacúšan – Bacúch,
Tepličan – Liptovská Teplička, Vagonár – Poprad, Urpín – Banská
Bystrica/. Keďže sa náhle zmenilo slnečné počasie a poriadne sa
zozimilo, Jánovi Ambrózovi s ľudovou hudbou Borievka sme už
netlieskali, pretože sme nastúpili do autobusu Schniererbus a vracali sa domov skôr, ale v dobrej nálade.
Mária Boberová

prehliadka bola zakončená spoločným obedom v reštaurácii – chutná slepačia polievka a
druhý chod ako inak – vyprážaný rezeň, ktorý
Adamkovi tak chutil, že sme mu vypýtali aj
dupľu. Asi hodinku sme si spoločne príjemne
posedeli a pobesedovali.
Ďalším naším cieľom bola návšteva Štúrova. Medzi najznámejšie pamiatky mesta patrí
most Márie Valérie spájajúci Štúrovo s maďarským Ostrihomom, kde sme sa vláčikom
previezli a pozreli sme si Baziliku sv. Štefana,
hrdo sa týčiacu na pahorku nad Dunajom.
Predpokladá sa, že ide o druhú najväčšiu baziliku na svete, hneď po bazilike vo Vatikáne.
Ďalej sme absolvovali plavbu loďou po oboch
stranách Dunaja. Nástup na loď je na štúrovskej strane a postupne počas plavby prejdete
slovenskú a maďarskú časť rieky Dunaj. A do
tretice návšteva termálneho kúpaliska Vadaš a
odchod domov o 19.00 hodine.
Na spiatočnej ceste bolo veselo. Pán šofér
nás šťastlivo doviezol domov, začo sme ho odmenili čarovným slovkom „ďakujeme“ a nechýbal ani veľký potlesk.
Bol to skutočne krásny a slnečný deň, na ktorý
budeme dlho spomínať.
Ďakujeme.
		
Ing. Zlatica Masárová
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Je už tradíciou, že prvý mesiac prázdnin
sa členovia ZO JDS Predajná stretávajú na
Strelnici Šimáň spolu s vnúčatkami. Tak to
bolo aj tento rok. Stretnutie sa uskutočnilo 18. júla. Členov, ktorí neboli schopní ísť
pešo, doviezli ochotní hasiči. Veľmi sme
sa tešili na stretnutie, svedčil o tom aj stôl
plný škatuliek a balíkov naplnených koláčmi a rôznymi sladkosťami od niektorých
našich členiek a členov. Spolu aj s detičkami a hosťami nás bolo 64 osôb. Športové
súťaže pripravila pani Anna Čunderlíková
s pani Magdalénou Rečlovou a pani Oľgou

GULÁŠ na strelnici Šimáň

Šušovou. Účastníkov súťaží - seniorov aj
deti - odmenila predsedníčka pani Mária Boberová medailou a balíčkom so
sladkosťami. Po súťažiach nás čakalo občerstvenie a výborný guľáš, ktorý uvaril
pán Vojtech Kuracina. Veľmi milo nás
prekvapila aj návšteva pani starostky Ing.
Tatiany Čontofalskej. Ďakujeme, že prijala

Seniori na výlete

Výbor ZO JDS Predajná zorganizoval 17. augusta výlet do Liptovského Jána. Na výlete spolu s nami boli aj seniori z Jasenia, Nemeckej a Podbrezovej. Pozreli sme si expozíciu MINCOVNÍČKOVO – PODZEMIE POD VEŽAMI. V starodávnom domčeku sme sa dozvedeli,
ako sa vyrábali mince kedysi. Na záver prehliadky sme si mince vlastnoručne vyrazili a vydražili – v prvej skupine Ivko Čuma a v druhej Anka Čunderlíková.
V historickej budove kaštieľa Eugena Szentivániho sa nachádza Centrum kultúry a informácii. Jeho súčasťou je aj obecná knižnica a expozícia o rode Szentivániovcov. V pivničných
priestoroch sme si pozreli stálu expozíciu o najvýznamnejších udalostiach z histórie obce.
V PARKU MINI SLOVENSKO sme obdivovali zmenšeniny slovenských kultúrnych pamiatok v mierke 1:25 ( Bojnický zámok, Skanzen Vlkolínec, Hrad Strečno, kostoly, veže a iné
modely). Zasadené sú v príjemnom lesoparku, kde prechádzku obohatí železnička s viacerými vlakmi.
Potom nasledoval voľný program. Niektorí seniori si pozreli dedinu, KAĎU a prameň
Teplicu, evanjelický kostol, Rímsko-katolícky kostol sv. Jána Krstiteľa, iní sa na obec a jej široké okolie pozreli zo
Svätojánskej drevenej
vyhliadkovej veže.
Väčšina však navštívila
areál termálneho kúpaliska TERMAL.
Výlet sa vydaril, počasie nám prialo. Poďakovaním šoférovi p.
Giertlovi, našej predsedníčke Ing. Boberovej sme náš výlet ukončili a spokojní sme sa
Schnie- rerbusom večer vrátili domov.
Magdaléna Rečlová

naše pozvanie a našla si čas, aby sa s nami
mohla porozprávať. Podujatie sa nám vydarilo, a preto sa chcem poďakovať pánovi
Mariánovi Kazárovi za možnosť stretávať
na strelnici, hasičom za dovoz a odvoz,
všetkým členom výboru za zorganizovanie a pomoci pri guláši. Tešíme na ďalšiu
spoločnú akciu.
Margita Beraxová

Letné okresné
športové hry seniorov
JDS – MsO Brezno v spolupráci s mestom
Brezno usporiadali Letné okresné športové
hry seniorov dňa 08. júna 2022. Súťaže prebiehali na Mestskom futbalovom štadióne
a v Aréne Brezno. Sily si zmerali športovci
v rôznych atletických disciplínach. Na štart
sa postavilo 177 seniorov zo sedemnástich
organizácií JDS okresu Brezno. Za našu
ZO Predajná súťažilo 16 seniorov.
Medaily získali:
Anna Čunderlíková - 2. miesto v behu na
50m, 2. miesto v behu na 100m
Darina Barbieriková - 1. miesto v behu na
100m, 3. miesto v behu na 50m
Mária Kršteníková - 3. miesto v behu na
100m
Ľubica Pilulová - 2. miesto v hode váľkom
Vojtech Kuracina - 3. miesto v hode RG
do diaľky
Blahoželáme a všetkým našim súťažiacim
ďakujeme za reprezentáciu.
V celkovom hodnotení zvíťazila MsO
Brezno, druhú priečku obsadila ZO Michalová, tretiu ZO Jasenie. ZO Predajná
spolu so ZO Valaská sa umiestnili na štvrtom mieste. Tešíme sa na ďalšie spoločné
okresné súťaže a stretnutia.
		
Mária Boberová
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Gašparko

Sviatočný deň 29. augusta 2022 spestrilo všetkým deťom
v Predajnej divadelné predstavenie v hlavnej úlohe s Gašparkom. Tie najmladšie ročníky sa možno i takto symbolicky rozlúčili s letom.

Čo nové v našej škole

Poďakovanie

6. augusta 2022 sme sa zúčastnili Dní obce Predajná. Pripravili sme súťaže pre najmladších účastníkov obecných osláv. Ďakujem
za pomoc kolegom, ktorí si v dovolenkovom období našli čas a zrealizovali súťaže pre deti. Poďakovanie patrí Danke Šandoryovej,
Anitke Fodorovej, Janke Kleskeňovej, Paľkovi Chromekovi, Maťovi Ramajovi a Maxíkovi Mistríkovi. Svojich mladších kamarátov
pri súťažení usmernili aa povzbudzovali Sarah Tanáčová, Naďka Štulrajterová, Ela Kleskeňová, Timka Hazuchová, Ela Filipková,
Katka Kováčiková, Bianka Cipciarová, Lenka Glembová a Denis Berezňák. Ďakujem aj im za spoluprácu a spoločnú reprezentáciu
školy.
Michaela Vaníková
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Aktivity Komunitného centra v Predajnej
V mesiacoch júl aj august sa v Komunitnom centre v Predajnej organizoval denný letný
tábor pre deti vo veku od 6 do 15 rokov. Deti v ňom zažili rôzne nové zážitky, skúsenosti,
získali vedomosti, ako privolať prvú pomoc pri požiari, ale zároveň absolvovali výlety a
trávili čas pri spoločných hrách. Spoločne sme rozvíjali fantáziu od jedla cez vyšívanie
až po doplnky, ktoré budú zveľaďovať priestory komunitného centra. Touto cestou by
sme chceli poďakovať za spoluprácu hasičom z Predajnej, Jednote dôchodcov, ZŠ s MŠ
Predajná, pánovi Deziderovi Smitkovi, Evke Pocklanovej, Soni Peťkovej a všetkým
rodičom za skvelé dobroty a prejavenú dôveru.
Tešíme sa na ďalšie spoločné zážitky v komunitnom centre!
Ingrid Horváthová

Ďalší úspešný
športovec
z našej obce

Už sme tu predstavovali našich úspešných
rodákov-športovcov či už v biatlone, futbale ...
Dnes mi dovoľte predstaviť, vám aj tak
všetkým známeho, Vladimíra Hraška z
Predajnej.
Vlado po úrazoch v detstve prišiel úplne
o zrak na jednom oku a na druhom vidí
15%. Pre predstavivosť si to vyskúšajte tak,
že sa na svet pozriete jedným okom cez
igelitové vrecúško. Takto sa pozerá na svet
Vlado. Ale slabosť jeho zraku mu priniesla
silu niečo dokázať a nevzdávať sa. Začal za
podpory svojej rodiny a hlavne milovanej dcéry Aničky, ktorá je jeho najväčšou
oporou. Sprevádza ho a podporuje na slovenských a svetových športových podujatiach pre handicapovaných športovcov.
Vlado trénuje a súťaží vo vrhu guľou, hode
diskom, veslovaní a tenise.
Posledné úspechy:
13. 8. 2022- HENDI OPEN 2022
Kategória zrakovo postihnutí športovci
1. miesto vrh guľou
1. miesto hod diskom
Ďalšie dosiahnuté úspechy:
Rok 2016 majstrovstvá Európy v halovom
veslovaní 8. miesto (kategória zrakovo
postihnutí športovci).
Rok 2016 majstrovstvá sveta v halovom
veslovaní 3. miesto (kategória zrakovo
postihnutí športovci).
Vladovi prajeme v ďalšej kariére veľa
úspechov a v prípade, že by ste ho chceli
podporiť kontaktujte ho na 0944 338 347.
Ďakujeme!
pre kamaráta Vlada Ľuboš Ofúkaný
(foto archív VH)

